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Regionalt medicinskt programområde 
Tandvård 

Tid: 2019-09-16 kl. 13:00 – 14:00 

Plats: Videolänk från Folktandvårdens kansli, Jönköping 

Närvarande: Carl Anjou 

Ida Wigrell (sekreterare) 

Ing-Marie Nilsson 

Jette Lehrmann Madsen 

Anna Carin Dalhgren 

 

Ej närvarande: Pernilla Larsson Gran 

Fia Lindeberg (sekreterare) 

                         

1  Inledning och fastställande av dagordning 
Ordförande Carl Anjou hälsade alla välkomna och dagordningen 

fastställdes.  

 

2  Privattandvårdens representanter 
Diskussion om hur privattandläkarna ska känna nyttan av att vara 

med i RPO och därmed få dem delaktiga.  

Det bestämdes att representanterna i RMPO-gruppen ska se över 

intresset i vardera region och då bolla frågan vidare till 

privattandläkarna själva. 

 

3 4 Lokala programområdet 
Ingmarie Nilsson informerar om den odontologiska gruppen och 

samverkansgruppen Tandvård Region Östergötland.  

 

4  Inventering av riktlinjer 
Önskemål att inventera rekommendationer angående 

 Rutiner vid sedering inför tandvårdsbehandling. 

 Riktlinjer vid behandling av patienter som tar 

blodförtunnande mediciner. 

 Förskrivning av opiater.  

 Fortsatt inventering av vårdprogram och riktlinjer. 
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Regionalt medicinskt programområde 
Tandvård 

Tid: 2019-09-16 kl. 13:00 – 14:00 

 

 

  

 

5 6 Rapport från NPO 
Rapport ges vid nästa möte när Pernilla Larsson Gran är 

närvarande. 

 

6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 Kösituationen/remisser 
Protetik 

Förtur: 87, 2018-10 

Kö: 264, 2017-09 

 

Parod 

Förtur: 48, 2019-05 

Kö: 255, 2018-08 

 

Endo 

Förtur: 80, 2019-03 

Kö: 248, 2018-01 

 

Vi har skickat brev till 20 patienter som stått längst i endo-kö, om 

intresse för behandling eller om man redan fått hjälp.  

Förfrågan till patienter som står på kö oral protetik har också 

skickats ut i två omgångar, 6 patienter har avböjt behandling av 

40 tillfrågade. 

 
 

Utbildningssammarbete 
Kursgivning – hålla utbildning tillsammans. Region Östergötland, 

Region Jönköpings Län och Region Örebro har ett samarbete 

gällande utbildning. Eventuellt tillkommer även Region Kalmar 

Län i detta samarbete i framtiden.  

 

Carl Anjou ska skicka riktlinjer gällande avdelningen för 

endodonti till de andra i RMPO-gruppen.  

 

Kommande möten 
Fredag 8 november kl. 08.00 skypemöte 

Onsdag 5 februari kl. 10.00–14.30 fysiskt möte Linköping 

 

Dagordning för kommande möte 

 Huvudsyfte – implementering av kunskap. 

 Vad är viktigt i ett strategiskt perspektiv?  

 Vad ska vi prioritera? 

 Plan för riktlinjer? 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna   

Ida Wigrell  

   


